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Skaistas un skanīgas atmiņas 
par Dziesmu un deju svētkiem
Jūlija sākumā visa Latvi-
ja emocionāli viļņojās līdzi 
vienam no valsts simtgades 
būtiskākajiem notikumiem  – 
Dziesmu un deju svētkiem. 
Ar lepnumu, apbrīnu un 
mīlestību sekojām līdzi šo 
svētku pasākumiem, vēlot 
veiksmi, izturību un svētku 
prieku Stopiņu novada māk- 
slinieciskajiem kolektīviem.

Dziesmu un deju svētku nedēļa 
izskanēja kā viens mirklis, taču 
svētkos ieguldītais darbs mērāms 
gadu garumā. Paldies ikkatram 
svētku dalībniekam un viņu ģi-
menēm par svētku radīšanas 
procesā ieguldīto laiku un sirds-
mīlestību, kas izstaroja no ikkat-
ras nodziedātās kora dziesmas, 
izdejotās dejas, izspēlētās kokļu 
mūzikas skaņas un tapušā rok-
darba! Šo svētku īpašo gaisotni 
vēl ilgi glabāsim savās atmiņās, 
izjūtot lepnumu par savu valsti, 
par savu novadu. 

Pašā karstākajā jūlija laikā 
svinamas Annas un Jēkaba 
dienas. Annas dienas pasā-
kuma tradīcija šogad Stopi-
ņu novadā norisinājās nu jau 
piekto gadu. 

Kā allaž notika saimnieču gardo 
ēdienu sacensība. Šogad vērtē-
jumam tika nodoti burvīgie un 
gaisīgie deserti. Piektajās Annas 
dienās Stopiņos piedalījās piecas 
mūsu novada saimnieces, kuras 
vērtēja pieci žūrijas locekļi. Un 
tā  – saimniece Tatjana Vilciņa 
piedalījās ar desertu „Vasaras 
brīnums”, Anna Leitāne ar de-
sertu „Vasaras lidojums”, Dace 
Gormaļova piedāvāja nobaudīt 
„Kokosa šotiņu”, Ingas Dresle-
res desertam bija visgarākais 
nosaukums („Karstās dienas 
vēsais sapnis zaļajā pļavā”), bet 
piektajās Annas dienās uzvaru 

guva saimniece Solvita Komkova 
ar savu desertu „Krāsainās Pav-
lovas” (viņa ieguva diplomu arī 
nominācijā „Tautas simpātija”).

Annas dienas pasākuma skatī-
tāji varēja nobaudīt gan izsmal-
cinātos desertus, gan Stopiņu 
novada saimnieču saimnieces 
Raisas Makares pagatavoto sātīgo 
bukstiņputru, gan veldzēties ak-
trišu Indras Burkovskas un Rutas 
Vītiņas izdziedātajās dziesmās un 
stāstītajos jokos un asprātībās. 

Aizvadot nu jau piektās  
Annas dienas, liels paldies jā-
saka pasākuma iniciatorei,  
SIA „Ulenbroks” kafejnīcas saim-
niecei Ingrīdai Balodei. Tieši 
viņai radās ideja par latviskās 
dzīvesziņas izzinoša un latvisko 
ēdienu tradīciju uzturoša pasā-
kuma izveidi Stopiņu novadā.  
Gadu gaitā Annas dienas saim-
nieču konkursā degustēti lat-

viski ēdieni no pašmāju dārzu 
labumiem, tortes, zupas, salāti 
un deserti. Kāda izvērtīsies pa-
sākuma nākotne, rādīs laiks. Bet, 
ņemot vērā skatītāju atsaucību 
un ieinteresētību, skaidrs ir tas, 
ka Annas un Jēkaba dienas tra-
dīcija Stopiņu novadā tiks kopta 
arī turpmāk. 

Liels paldies visām čaklajām 
saimniecēm par atsaucību, en-
tuziasmu, drosmi un gardajiem 
ēdieniem! Paldies žūrijai par 
darbu un atsaucību! Paldies pa-
sākuma apmeklētājiem un vies-
māksliniekiem! 

Ņemot vērā, ka Annas dienā 
nelija, solās būt izcili laba riekstu 
raža un saulaina atlikusī vasara, 
kā arī skaists rudens! 

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras nama 

vadītāja

Annas diena godam aizvadīta
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XXVI Vispārējie 
latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētki

Koklētāju ansamblis „Tīne’’.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Stopiņš’’.

Jauktais koris „Ulbroka’’.

Senioru deju kolektīvs „Ulenbroks’’.

Sieviešu koris „Madara’’.

Tautas lietišķās mākslas studija „Ulbroka’’.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Luste’’.
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Senioru deju kolektīvs „Ulenbroks’’.

VPDK „Luste’’ svētku gājienā.

Jauktais koris „Ulbroka’’ svētku gājienā.

Senioru deju kolektīvs „Ulenbroks’’ svētku gājienā.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Stopiņš’’ svētku gājienā.

Tautas lietišķās mākslas studija „Ulbroka’’ svētku gājienā.

Sieviešu koris „Madara’’ svētku gājienā.

Koklētāju ansamblis „Tīne’’ svētku gājienā.
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Jūlijs Ulbrokas bibliotēkā
Pirmo reizi Ulbrokā, jūlija mē-
neša darbdienās, bija iespēja 
apmeklēt Ezermalas lasītavu. 
Mums kā vasaras darba veicē-
jiem bija iespēja ne tikai izman-
tot šo jauno Ulbrokas bibliotē-
kas pakalpojumu, bet arī palī-
dzēt un iegūt pieredzi darbā ar 
dažāda vecuma cilvēkiem.

Kopā ar Ezermalas lasītavas ap-
meklētājiem mēs lasījām grāma-
tas, žurnālus un avīzes, zīmējām 
un krāsojām, klausījāmies dzies-
mas un pasakas, kā arī spēlējām 
dažādas galda spēles un pa reizei 
aktīvi uzspēlējām bumbu. Bija ie-
spēja palīdzēt veikt sagatavošanās 
darbus Ogres reģiona (Ogres, Ikšķi-
les, Lielvārdes un Ķeguma) novada 
bibliotekāru uzņemšanai.

Darbojoties Ezermalas lasītavā, 
ievērojām, ka nepārtraukti tiek ba-
roti putni, tāpēc nolēmām izveidot 
informatīvus plakātus un skrejlapi-
ņas, lai novērstu cilvēku nezināša-
nas un neapdomīgās rīcības sekas: 
„Atklāti sakot, savvaļas putnus ar 

maizi barot nedrīkst. Gulbis ir ve-
ģetārietis. Un, lai paēstu, tam pilnī-
gi pietiek ar zāli, aļģēm, planktonu 
un mazajiem kukaiņiem, kā mūsu 
ūdeņos ir pārpārēm. Taču cilvēki 
tik un tā turpina putnus barot. Ja 
gulbjus ar maizi baro jau no bēr-
nības, tad tie kļūst atkarīgi no tās, 
tā ir kā narkotika. Tāpēc, redzot 
atpūtniekus, putns pats dodas pie 
cilvēkiem un pieprasa to paba-
rot,” saka eksperts Dmitrijs Boi-
ko. (Izgūts no: https://www.riga.
lv/lv/news/gulbji-pilseta-vai-putnus-
drikst-barot-ar-maizi?9089.)

Paldies jaukajām bibliotēkas 
darbiniecēm par mājīguma sajū-
tas radīšanu Ezermalas lasītavā un 
iespēju iegūt zināšanas par biblio-
tekāru ikdienu Ulbrokas bibliotē-
kā. Darbības vizualizācija vērojama 
bibliotekāres Dainas fotogalerijā 
https://www.stopini.lv/lv/kultura/
ulbrokas-biblioteka/galerijas.

Vusala, Emīlija un divi Rolandi,
Ulbrokas bibliotēkas 
vasaras darba palīgi 

Šogad Ulbrokas bibliotēkas lasī-
tāju ceļi ved Latgales pierobežas 
virzienā. Redzētā saimnieciskā 
darbība ir pārsteidzoši veiksmī-
ga un pārliecinoša.

Esam aizkustināti par Zilupes zirg-
audzētavas veiksmes stāstu un baltā 
linu kreklā ģērbtu, linu galdautiem 
klātu sagaidīšanu Malnavas kandžas 
muzeja pagalmā. Nozīme ir tikai tam, 
vai spējam apjaust saimnieciskās lie-
tas un to radītās pārvērtības. Latvijā 
lielākais Šmakovkas muzejs piedāvā 
mūsdienīgu un atraktīvu stāstu par 
šo Latgales stipro dzērienu, kas kļuvis 
par sava veida atpazīstamības zīmi 
un neatņemamu kulinārā mantoju-
ma sastāvdaļu – ikvienam zināms, 
ka šmakovka būs pirmā lieta, ar ko 
tiks cienāti, ierodoties Latgalē. Jau-
nā uzņēmēja Jāņa Krivteža vadībā ir 
atklāta Latgales šmakovkas ražotne, 
pateicoties tam, ko saodis un vērojis 
bērnībā, redzējis, kā to gatavo ap-
kārtējie. Varam piekrist, ka šobrīd ir 
novērtēta šī tradīcija, ko ilgus gadus 
izkopuši mūsu senči.

Zīmīgs simbols ir arī Malnavas 
muižas baltie vārti, kas saglabājušies 
no muižas laikiem. Vēsturiska liecī-
ba dokumentētam materiālam, kur 
redzams, ka Ādolfs Hitlers apmeklē 
armiju grupas „Ziemeļi” štābu Malna-
vas muižā pie Kārsavas 1941. gada 21. 
jūlijā. Mūsdienās par šo vizīti Malna-
vā un tās apkārtnē klīst leģendas, bet 
vēsturnieki apstiprina – tas, ka fīrers 
bijis Latvijā, ir pat ļoti ticami.

Zilupes zirgaudzētava ir viena no 
lielākajām Latvijā. Tā dibināta 1982. 
gadā. Te dzimuši un izaudzināti dau-

dzi pasaules slavu iemantojuši zirgi. 
Zirgaudzētājs Roberts Škapars ar lielu 
degsmi un mīlestību stāsta par savas 
dzīves izvēli. Kurzemnieks Latgalē, kas 
atjauno tradīcijas un cer rīkot Latvijas 
mēroga zirgu sacensības. Tādējādi ie-
klausāmies stāstījumā par zirgkopības 
attīstību Latvijā, par šķirēm un to pie-
lietošanu, par Zilupes zirgaudzētavā 
audzētajām šķirnēm un sporta zirgu 
audzēšanu. Cik noprotam, Roberta 
saimnieciskā darbība skar vēsturisko 
ciltsdarba attīstību Latvijā, jo īpaši 
Zilupes novadā.

Ilgas un Jurija Ivanovu saimniecī-
bā meloņu dārzs vēl briedumā, tāpēc 
godā celts priežu čiekuru ievārījums 
un priežu pumpuru sīrups. Kultūras 
zīme „Latviskais mantojums” kā pa-
teicība par līdz šim paveikto kultūras 
mantojuma daudzināšanā tika piešķir-
ta tāšu meistaram Jurijam. Pierobeža 
kļuvusi par tūristu iecienītu apmeklē-
juma vietu, jo te var ne tikai iepazīt 
tāšu meistara darbu, bet, galvenais, 
iemācīties, uzzināt, kā to var darīt.

Kārsavas novada Mežvidu pagastā 
izlolots un veselīgs ir tomātu audzēša-
nas bizness. Līdztekus tomātu audzē-
šanai īsteno to pārstrādi, pilnveidojot 
esošo produkcijas klāstu, tiek ražotas 
tomātu mērces un 100 % dabīgās to-
mātu sulas. Skatāmais ir visur.

Zilupes un Pasienes sakrālās māk- 
slas vērtības ir celtnes, kas, pretstatā 
laicīgās arhitektūras objektiem, tiek 
izmantotas reliģiskai darbībai un 
ceremonijām. Un Kārsavas baznīca 
ir kultūras pērle ne tikai Latgales 
kultūrtelpā. Zilupē, kas atrodas tikai 
3 km no Krievijas robežas, mūsu 
interesi piesaista Savelinku kapliča, 

kurā glabājas vesela muzejisku vērtību 
kolekcija – prievīšu paklājs, baroka 
kokgriezumi. Pasienes sākotnējais 
altāris Savelinku kapličā ir neliela, 
19. gadsimta sākumā būvēta koka 
katoļu baznīciņa. Savukārt Pasienes 
katoļu baznīca mākslas zinātnieku 
aprindās tiek dēvēta par Austrumei-
ropas baroka pērli, pateicoties divu 
stilu – baroka un rokoko – apvienoju-
mam. Tur saglabāts autentiskums un 
oriģinalitāte. Ienākot baznīcā, cilvēka 
skatiens atduras pret to eņģeli, kurš 
pauž tādu pašu emocionālo stāvokli, 
kādā cilvēks atrodas pats.

Kārsava ir vienīgā vieta Latvijā, kur 
līdzās atrodas divas katoļu baznīcas –  
Malnavas Rožukroņa Dievmātes Ro-
mas katoļu baznīcas. Koka baznīca 
celta 1741. gadā. Dievnamā apskatā-
mi dekoratīvās mākslas pieminekļi –  
trīs altāri un kancele, kas būvēta 
1760. gadā. Koka baznīca ir valsts 
nozīmes aizsargājamais arhitektūras 
piemineklis. Blakus tai atrodas jau-
nais dievnams – lielāks un varenāks, 
pamati tam tika likti 1932. gadā, bet 
2003. gada baznīca tika iesvētīta no 
jauna. Baznīcas romānikas stilizācijā 
veidotais interjers tapis Rīgas Amat-
niecības vidusskolā kā koka māksli-
nieciskās apstrādes nodaļas audzēkņu 
diplomdarbs. Apbrīnojams arhitektū-
ras un mākslas stils, kam raksturīgs 
ideālisms, dekorativitāte, kompozīciju 
monumentalitāte un vienkāršas, ma-
sīvas formas.

Ludzas Lielā sinagoga pārsteidz 
ar paveikto restaurācijas ziņā. Lai 
nodrošinātu kultūras mantojuma 
saglabāšanu un kvalitatīvu kultūras 
pakalpojumu pieejamību sabiedrībai, 

Latgales domāšanai nepieradinātie

ir izveidotas vairākas ekspozīcijas, 
kurās raksturota geto vide, apstākļi, 
notikumu attīstība un raksturi. Ir 
fotogrāfa Vulfa Franka un kino do-
kumentālista Herca (Gercela) Fran-
ka darbu multimediāla ekspozīcija, 
Ludzas ebreju vēstures audiovizuāla 
ekspozīcija un ebreju dzīves un ticības 
ekspozīcija. Ir restaurēta vecākā koka 
sinagoga Baltijā un veikta ebreju ga-
rīgā mantojuma atjaunotne.

Piederību latgaliskai domāšanai 
rada arī tikšanās un sadziedāšanās 
ar folkloras kopu „Isnauda”, kas 
labprāt popularizē Ludzas novada 
mutvārdu daiļradi. Īpaša ir valodas 
fonētika, vērojot Baltinavas amatier-
teātra „Pallādas” Danskovītes lugas 
„Ontuns i Anne” ainiņas. Neizpaliek 
vietējo viesmīlība, mūsu līdzdalība un 
sadziedāšanās prieks, apgūstot tautas 
muzikālās tradīcijas.

Dziedam, arī braucot autobusā, 

pastāsti un nostāsti virmo ekskur-
sijas dalībnieku prātos. Divu dienu 
ciemošanās Latgalē katrā no mums 
atstājusi spilgtas pārdomas un kaut 
nedaudz mainījusi domāšanu par 
garīgumu, saimnieciskumu, lietu 
kārtību, tradīcijām un valodu. Pal-
dies Janīnai Kursītei, Brigitai Vīksni-
ņai un grupas vadītājam Robertam  
Ķipuram par sadarbību un pierobežas 
ekspedīciju! Paldies bibliotēkas lasītāju 
interesei un atsaucībai! Foto materiāls 
veidots, izmantojot Vitas Bangas un 
Brigitas Vīksiņas fotogrāfijas, kas pla-
šāk atspoguļots galerijas materiālos  
https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbro-
kas-biblioteka/galerijas.

Uz tikšanos nākamgad, kad vēlē-
simies domāt, redzēt un būt cituviet!

Daiga Brigmane,
Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas vadītāja
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Par zemes nomas tiesību izsoli
Stopiņu novada dome paziņo, ka 2018. gada 10. augustā plkst. 11.00 Stopiņu 
novada domes telpās Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā notiks Stopiņu 
novada pašvaldības rīkota atklāta rakstiska zemes nomas tiesību izsole ar 
augšupejošu soli.
Nomas objekts: Stopiņu novada pašvaldības valdījumā esošās zemes vienība 
(kadastra apzīmējums 80960080365) Sauriešos 0,06 ha platībā (turpmāk  –
Zemesgabals) bez apbūves tiesībām.
Adrese: Saurieši, Stopiņu novads.
Lietošanas mērķis: vides reklāmas stenda izvietošana.
Iznomāšanas termiņš: 2019. gada 31. decembris.
Izsoles nosacītā (sākuma) cena gadā: 100,00 EUR (viens simts euro).
Izsoles pieteikums jāiesniedz darba dienās no plkst. 8.30 līdz 13.00 un no plkst. 
14.00 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 9. au-
gusta plkst. 17.00 Stopiņu novada pašvaldības telpās Institūta ielā 1A, Ulbrokā, 
Stopiņu novadā, 6. kabinetā.
Pieteikumu atvēršana notiks 2018. gada 10. augustā plkst. 11.00 Stopiņu novada 
pašvaldības telpās Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā, 4. kabinetā.
Ar nomas objektu pretendents var iepazīties, kā arī saņemt papildu informāciju 
katru darba dienu, iepriekš sazinoties pa tālruni 67910546.

Izsole

Informē pašvaldības policija
•	 Jūlijā Stopiņu novada Pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 287 notikumiem. 
•	 Sastādīti 46 administratīvā pārkāpuma protokoli.
•	 Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 7 administratīvo pārkāpumu 

protokoli-lēmumi.
•	 Izskatīti 13 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
•	 Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 16 personas alkohola reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.
•	 Aizturēts un nodots Valsts policijas Ceļu policijai 1 autovadītājs, kas savu spēkratu vadīja alkohola reibumā.

Informācija sagatavota, izmantojot Stopiņu novada Pašvaldības policijas materiālus

Stopiņu novada pašvaldība nodod atsavināšanai
Nekustamo īpašumu Kaudzīšu iela 22, Rumbula, Stopiņu novads, kas sastāv 
no zemesgabala, kadastra apzīmējums 8090070366 ar kopējo platību 0,4 ha un 
angāra ar kopējo platību 327,6 m2, (kadastra apzīmējums 80960070099010).
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena – 99 000,00 EUR; izsoles solis – 1000,00 EUR. 
Izsole notiks 2018.  gada 5.  septembrī plkst.  10.00 Institūta ielā 1A, Ulbrokā, 
Stopiņu novadā. 
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta 
Stopiņu novada pašvaldības Juridiskajā daļā (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu 
novads) darba dienās no plkst. 10.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00, 
piektdienās – līdz 15.00 vai Stopiņu novada domes mājaslapā (www.stopini.lv).
Izsolāmās mantas vietu un laiku lūdzam saskaņot iepriekš Juridiskajā daļā vai 
pa tālruni 67910562!

Izsole

Par detālplānojuma īpašumam Rietumu iela 12, Dzidriņas apstiprināšanu

Stopiņu novada dome 2018. gada 11. jūlija sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 29) par detālplānojuma nekustamajam 
īpašumam Rietumu ielā 12, Dzidriņas, Stopiņu novadā (īpašuma kadastra Nr. – 80960040367, zemes vienības kadastra apz. – 
80960040367) apstiprināšanu.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Stopiņu novada domē (5.  kab., Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads) 
apmeklētāju pieņemšanas laikā, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_10135).

Paziņojums

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Līčos, Stopiņu novadā īpašumu 
Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, „Mazgravas” teritorijā.

Stopiņu novada dome 27.06.2018 sēdē pieņēma lēmumu (protokols Nr. 28, p. 2.6.) „Par lokālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Līčos, Stopiņu novadā īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 
3, Koknešu iela 4, „Mazgravas” teritorijā.”
Lokālplānojuma izstrādes mērķis  – grozīt un precizēt Stopiņu novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo 
zonējumu, ielu sarkanās līnijas, būvlaides un apbūves tehniskos parametrus un pamatot apbūves realizācijai un 
funkcionēšanai nepieciešamo zemes vienību sadali, paredzēt funkcionālo zonu „Publiskās apbūves teritorija” (P) 
lokālplānojuma teritorijas dienvidrietumu daļai pie esošā ielu krustojuma, kā arī precizēt „Mazstāvu apbūves teritorijas” 
(DzM) un „Dabas un apstādījumu teritorijas” (DA) savstarpējās robežas un platības, pamatot teritorijas plānojuma 
grozījumu nepieciešamību.
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. – 
67910546, 27757382; e-pasts – planotajs@stopini.lv).
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 
1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts – novada.dome@stopini.lv) līdz 2018. gada 20. augustam.

PaziņojumsPaziņojums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Smaidu iela 18, 

Dreiliņi, Stopiņu novads

Stopiņu novada dome 27.06.2018. sēdē pieņēma lēmumu (protokols Nr. 28. p. 2.5.) 
„Par detālplānojuma izstrādi īpašumam Smaidu iela 18, Dreiliņi, Stopiņu nov.”.
Detālplānojuma izstrādes mērķi: īpašuma sadale trīs daļās, paredzot teritorijas 
daļā tirdzniecības centru ar tirdzniecības, ēdināšanas, izklaides, sporta, biroju 
un to saistītām aktivitāšu zonām. Detālplānojuma ietvaros tirdzniecības centram 
paredzēts izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā. Detālplānojumā plānots 
koriģēt zemesgabalā esošās ielu sarkanās līnijas un precizēt funkcionālo 
zonējumu, ņemot vērā teritorijas plānojumā noteiktās atļautās izmantošanas.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: īpašuma Smaidu iela 18 īpašnieks. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu novada domes attīstības un 
plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr.  – 67910546, 27757382; e-pasts  – 
planotajs@stopini.lv).
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi detālplānojuma izstrādei iesniedzami Stopiņu 
novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; 
e-pasts – novada.dome@stopini.lv) līdz 2018. gada 20. augustam.

Turpinās programma jauniešiem „Proti un dari”
Stopiņu novada pašvaldība īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vadītā un Eiropas 
Sociālā fonda finansētā projektā „Proti un dari!”. 2018. gada jūlijā pieci jaunieši sekmīgi turpina 
projekta aktivitātes, lai mērķtiecīgi iesaistītos sevi interesējošās mācību vai darba attiecībās.
Katram jaunietim ir veikta prasmju, interešu, iegūtās izglītības un attīstības virziena profilēšana, uz kā pamata izstrādāta 
individuālā pasākumu programma. Tā sastāv no četrām daļām – personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, darba ētiskās 
nozīmes izziņa, mūžizglītības kompetence. Šādas individuālās jaunieša pasākumu programmas vidējais ilgums ir 4 mēneši, 
un tās laikā jaunietis saņem individuāla mentora atbalstu, individuālas konsultācijas, iesaistoties dažādās pasākumu 
programmā paredzētajās aktivitātēs (t. sk. dalība nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos u.c.) un 
ekskursijās uz uzņēmumiem vai īslaicīgā praksē uzņēmumā u.c. Projekts turpinās, tāpēc ir iespēja tajā pieteikties.
Aicinām novada jauniešus izvērtēt savas iespējas un mērķus, dzīves prasmes un nepieciešamās zināšanas. Atbalsta 
mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti 
Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē.
Pieteikties dalībai un saņemt informāciju par projektu var pie projektu vadītājas pa tālruni 27757387 vai rakstot uz e- pastu 
ilze.klavina@stopini.lv.

Ilze Kļaviņa, Stopiņu novada projektu vadītāja 

Stopiņu novada pašvaldība nodod atsavināšanai
Stopiņu novada pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) 
„Stopiņu kolektors” 291 kapitāla daļu.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena – 40 000,00 EUR; izsoles solis – 100,00 EUR. 
Izsole notiks 2018. gada 5. septembrī plkst. 11.00 Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu 
novadā. 
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta 
Stopiņu novada pašvaldības Juridiskajā daļā (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu 
novads) darba dienās no plkst. 10.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00, 
piektdienās – līdz 15.00 vai Stopiņu novada domes mājaslapā (www.stopini.lv).
Izsolāmās mantas vietu un laiku lūdzam saskaņot iepriekš Juridiskajā daļā vai pa 
tālruni 67910562!

Izsole
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1. Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr. 2-18 „Par Stopiņu novada budžetu 2018. gadam”, 
pielikums Nr. 1 „Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2018. gadam”

Klasifikāci-
jas kods 

Rādītāju nosaukums Pavisam kon-
solidētie ieņē-

mumi, EUR

Grozījumi Sto-
piņu novada 

domes budžetā, 
“+”, “-”, EUR

Pavisam konso-
lidētie ieņēmu-

mi, EUR

4.1.2.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parā-
di par iepriekšējiem gadiem

20 000 20 000 40 000

4.1.3.1. nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

172 873 20 000 192 873

4.1.3.2. nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 
parādi par iepriekšējiem gadiem

25 000 10 000 35 000

8.1.1.0. ieņēmumi no kapitāldaļu pārdošanas, vērts-
papīru tirdzniecības

0 20 000 20 000

13.2.1.0. ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdoša-
nas īpašuma pārdošanas

0 80 000 80 000

13.2.1.0. ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 700 000 125 000 825 000

18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm sa-
ņemtie transferti eiropas Savienības politiku 
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pa-
sākumiem)

1 977 830 10 304 1 988 134

  Kopā grozījumi   285 304  

2. Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr. 2-18 „Par Stopiņu novada budžetu 2018. gadam”, pielikums 
Nr. 2 „Pamatbudžeta izdevumu plāns 2018. gadam”

Kods  Koda nosaukums Konsolidētais 
pamatbudžeta 

izdevumu plāns 
2018. gadam, 

EUR .

Grozījumi 
Nr. 1, 

“+”, “-”, EUR

Grozījumi 
konsolidācijā, 

“+”, “-”, EUR

Konsolidētais 
pamatbudžeta 

izdevumu plāns 
2018. gadam ar 

grozījumiem, EUR

01.110 Klientu apkalpošanas centrs 0 400   0

2200 Pakalpojumi 120 400   520

06.600 Pārējā pašvaldību 
teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas darbība

0 126 650 14 000 0

2200 Pakalpojumi 245 192   35 000 280 192

2300 Krājumi, materiāli, 
energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 

34 879   -1000 33 879

5200 Pamatlīdzekļi 12 280 790 126 650 -20 000 12 387 440

08.211 Ulbrokas bibliotēka   450    

2200 Pakalpojumi 7769 431   8200

Latvijas Republika
STOPIŅU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130,

tālr. 67910518, fakss 67910532, novada.dome@stopini.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
(Ulbrokā, Stopiņu novadā)

2018. gada 11. jūlijā                          Nr. 11/18
Apstiprināti

ar Stopiņu novada domes 11.07.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr. 29, p. 5.7.)

Grozījumi Stopiņu novada domes 2018. gada 17. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2/18 „Par Stopiņu novada budžetu 2018. gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
14. panta otro daļu un 46. pantu, likumu 

„Par pašvaldību budžetu”

Stopiņu novada dome atgādina, ka nodokļa maksājumi veicami 
vienu reizi ceturksnī un ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. au-
gustā un 15. novembrī, no nodokļa gada summas nomaksājot 
vienu ceturtdaļu, vai arī reizi gadā – avansa veidā. Nekustamā 
īpašuma nodokli nenomaksājot noteiktajos termiņos, par katru 
nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05 % ap-
mērā no nenomaksātās summas, saskaņā ar likuma „Par no-
dokļiem un nodevām” 29. panta otro daļu.

Pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas 
gadam paziņja nodokļa maksātājam līdz tā paša gada 15. februārim, 
nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc 
norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kas 
sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstīts pasta sūtījums, un, sagatavo-
jot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas 
paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. personīgie 
apliekamo objektu kontu numuri, kadastra numurs, nodokļa maksā-
juma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu vai pārmaksu. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav 
saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15. februārim, viņa 
pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību. Ja 
nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktā kārtībā 
un nav paziņojis adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī ja nodokļa 
maksātājs nav informējis par maksāšanas paziņojuma nesaņemšanu, 
maksāšanas paziņojumu nenosūta, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā 
22. martā, atbilstoši likuma 6. pantam.

Informējam, ka atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma no-
dokli” 9.panta punktam un pārejas noteikumu 53. punktam  ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksātājam – juridiskajai personai –  
ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju 
paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi. 

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir 
pieejams e-pakalpojums „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”, 
kas maksātājiem dod iespēju iepazīties ar aprēķināto nekustamā īpašuma 
nodokli un, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus –  
internetbankas, veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu.

Atgādinājums par nekustamā 
īpašuma nodokļa nomaksu

Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisijas 
locekļu kandidātu pieteikšanu 
13. Saeimas vēlēšanām 2018. gada oktobrī

Stopiņu novada Vēlēšanu komisija aicina pieteikties vēlē-
šanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātus darbam Stopiņu 
novada vēlēšanu iecirkņos 13. Saeimas vēlēšanām.

Stopiņu novadā darbojas trīs vēlēšanu iecirkņi:
•	 789 – Ulbrokas kultūras nams, Institūta iela 1, Ulbroka, Sto-

piņu novads;
•	 799 – Upeslejas, „Internātpamatskola”, Upeslejas, Stopiņu novads;
•	 800 – Gaismas speciālā internātpamatskola, Kaudzīšu iela 31, 

Rumbula, Stopiņu novads.
Katrā vēlēšanu iecirknī nepieciešami septiņi komisijas locekļi.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir: 
•	 reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju 

apvienībām;
•	 ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
•	 attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju 
grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst 
izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
•	 kurš prot latviešu valodu;
•	 kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
•	 kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav 

pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
•	 kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas 

pilsētas domes vai novada domes deputāts;
•	 kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa 

komisijas loceklis.
Kandidātiem pieteikums ir jāaizpilda un jāiesniedz Stopiņu 

novada domē Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpoša-
nas centrā (1. stāvā, 6. kabinetā) līdz 2018. gada 17. augustam.
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2300 Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, ko 
neuzskaita  
kodā 5000 

2070 19   2089

08.230 Kultūras centri, nami un 
klubi

  2650    

3260 Dotācijas nevalstiskajām 
organizācijām, biedrībām un 
privātpersonām

1000 2650   3650

09.100 Pirmsskolas izglītība   450   450

3260 Dotācijas nevalstiskajām 
organizācijām, biedrībām un 
privātpersonām

0 450   450

09.510 Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skola

  0    

2200 Pakalpojumi 43 750 -215   43 535

6400 Pārējie pabalsti 1500 215   1715

09.810 Pārējā izglītības vadība 215 000 142 000    

6400 Pārējie klasifikācijā neminētie 
maksājumi iedzīvotājiem 
natūrā un kompensācijas

215 000 142 000   357 000

10.510.00 Projekts jauniešiem, kuri 
nestrādā „Proti un dari”

  10 304    

2200 Pakalpojumi 11 655 10 304   21 959

10.900 Ulbrokas dienas centrs   450    

2300 Krājumi, materiāli, 
energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko 
neuzskaita 
kodā 5000 

3950 450   4400

10.900 Cekules dienas centrs   1500 -14 000  

2200 Pakalpojumi 14 388 1500 -14 000 1888

10.900 Līču Dienas centrs   450    

2300 Krājumi, materiāli, 
energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko 
neuzskaita 
kodā 5000 

2170 450   2620

  Pavisam   285 304 0  

V. Paulāne, Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

Grozījumi Stopiņu novada domes (turpmāk – Pašvaldība) 2018. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2-18 
„Par Stopiņu novada budžetu 2018. gadam” veikti, pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi uz 2018. gada 30. jūniju 
gan ieņēmumos, gan izdevumos, izvērtējot Pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas pabeigtās iepirkuma 
procedūras un noslēgtos līgumus, kā arī Pašvaldības pastāvīgās izsoles komisijas pabeigtās procedūras, 
Pašvaldības 2018. gada grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
•	 precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nodokļiem;
•	 precizēti ieņēmumi no nekustamā īpašuma un zemes pārdošanas;
•	 precizēti no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu finansētajiem projektiem, 

konkrēti projekts „Proti un dari”;
•	 precizēti ienākumi no SIA „Getliņi-2” kapitāldaļu pārdošanas;
•	 precizēti izdevumi konsolidētajā pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem;
•	 precizēta konsolidācija starp pašvaldības iestādēm un aģentūru „Saimnieks”.
Konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums ir 285 304 EUR, t. sk.:

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Stopiņu novada pašvaldības konsolidētā 

2018. gada budžeta grozījumiem (05.07.2018.)

Klasifikācijas 
kods 

Rādītāju nosaukums Palielinājums, 
EUR

4.1.2.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 
parādi par iepriekšējiem gadiem

20 000

4.1.3.1.
nekustamā īpašuma nodokļa par 
mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada 
ieņēmumi

20 000

4.1.3.2. nekustamā īpašuma nodokļa par 
mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem

10 000

8.1.1.0. ieņēmumi no kapitāldaļu pārdošanas, 
vērtspapīru tirdzniecības

20 000

13.2.1.0. ieņēmumi no nekustamā īpašuma 
pārdošanas

80 000

13.2.1.0. ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 125 000

18.6.3.0.

Pašvaldības no valsts budžeta iestādēm 
saņemtie transferti eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem)

10304

Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums – 285 304 EUR, tajā skaitā 
pamatbudžeta izmaiņas programmās:
Stopiņu novada administrācija izdevumu palielinājums – 400 EUR:
- programmā „Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs” izdevumu 

palielinājums – 400 EUR, izvērtējot budžeta izpildi uz 30.06.2018., sakarā ar 
klientu skaita pieaugumu. 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana palielinājums  – 
126 650 EUR:

- palielinājums programmā „Pārējā pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas darbība” – 126650 EUR, izvērtējot iepirkumu komisijas 
noslēgtos līgumus un papildu plānotos kapitālieguldījumus Pašvaldības 
teritorijas attīstībai.

Atpūta, kultūra un reliģija, palielinājums – 3100 EUR:
- programmas „Bibliotēkas” apakšprogrammā „Ulbrokas bibliotēka”  – 

450  EUR, kas ir Pašvaldības 2018.  gada 11.  aprīļa protokola Nr.  23 p.  5.8 
apstiprināto pašvaldības projektiem piešķirtais finansējums, izvērtējot to 
ekonomisko būtību;

- programmā „Kultūras centri, nami un klubi” – 2650 EUR, kas ir Pašvaldības 
2018.  gada 11.  aprīļa protokola Nr.  23 p.  5.8 apstiprinātais pašvaldības 
projektiem piešķirtais finansējums, izvērtējot to ekonomisko būtību.

Izglītība, palielinājums – 142 450 EUR:
- programmas „Izglītība” apakšprogrammā „Pirmsskolas izglītība” 

palielinājums – 450 EUR, kas ir Pašvaldības 2018. gada 11. aprīļa protokola 
Nr.  23 p.  5.8 apstiprināto pašvaldības projektiem piešķirtais finansējums, 
izvērtējot to ekonomisko būtību;

- programmas „Pārējā izglītības vadība” palielinājums – 142 000 EUR, kuru 
veido maksājumi privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un auklēm, 
tiem bērniem, kuri nav nodrošināti ar vietu pašvaldības pirmsskolas iestādēs, 
jo ir palielinājusies maksa par vienu bērnu, kas tiek aprēķināta, piemērojot 
Ministru kabineta noteikumus, kā arī pieaudzis to bērnu skaits, kuriem ir 
nepieciešams šis pakalpojums;

- apakšprogrammā „Interešu un profesionālās ievirzes izglītība” Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skola veikti grozījumi no EKK 2200 uz EKK 6400 215 
EUR, ņemot vērā to, ka naudas balvu apjoms skolēniem par sasniegumiem 
olimpiādēs, konkursos un skatēs faktiski ir lielāks, nekā sākotnēji plānots.

Sociālā aizsardzība, palielinājums 12 704 EUR:
- programmas „Atbalsts bezdarba gadījumā” projekts jauniešiem, kuri 

nestrādā „Proti un dari” palielinājums EUR 10  304, ko veido Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras papildus apstiprinātais jauniešu skaits 
un attiecīgi arī finansējums;

- programmas „Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība” palielinājums – 
2400  EUR, palielinājums apakšprogrammā „Ulbrokas Dienas centrs”  – 
450 EUR un „Līču Dienas centrs” – 450 EUR, kas ir Pašvaldības 2018. gada 
11.  aprīļa protokola Nr.  23 p.  5.8 apstiprināto pašvaldības projektiem 
piešķirtais finansējums, izvērtējot to ekonomisko būtību. Apakšprogrammā 
„Cekules Dienas centrs” palielinājums  – 1500  EUR, izvērtējot faktiskos 
izdevumus uz 30.06.2018., kuri radušies, veicot remontu dienas centra telpās.

Grozījumi konsolidācijā ir Pašvaldības iestāžu darījumi ar Stopiņu novada 
pašvaldības aģentūru „Saimnieks”, ekonomiskās klasifikācijas būtības 
novērtēšana, ņemot vērā faktiskos izdevumus uz 30.06.2018.

V. Paulāne,
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja
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Atskatoties uz šīs vasaras 
veikumu, „Ulenbroka” dejotā-
ji, kā jau senioriem piedienas, 
apcer gūtos iespaidus, dalās 
emocijās un pārdzīvojumos. 
Sarunas arvien atgriežas pie 
spilgtākā notikuma  – XXVI 
Vispārējiem latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētkiem. Domās 
esam gan arēnā „Rīga”, kur 
dejojām koncertā „Vēl simts 
gadu dejai”, gan krāšņajā da-
lībnieku gājienā, gan Dauga-
vas stadionā deju lieluzvedu-
mā „Māras zeme”.

Tā, kopīgi kavējoties atmiņās, 
noskaidrojās, ka vairums deju 
kolektīva biedru Dziesmu un 
deju svētkus kā dalībnieki ir iz-
baudījuši pirmo reizi. Vieni bija 
dejojuši kaut kad skolas laikā, bet 
citiem tautas dejas pirmie soļi un 
pirmā dejošanas pieredze gūta jau 
cienījamā vecumā. Viena lieta, ja 
dejots, lai arī ar pārtraukumiem, 
visas dzīves laikā, bet pilnīgi kaut 
kas cits  – sākot no nulles, gan 
vadītājai, gan pašiem dejotājiem 
ieguldot daudz lielāku darbu un 
pūles. Tieši tāpēc šo dalībnieku 
viedoklis raisa padziļinātu intere-
si – kā tas ir, kad desmitiem tūk-
stošu cilvēku sanāk vienuviet, lai 
kopā dejotu, un vēl lielāks cilvēku 
skaits vēlas to redzēt?

Vija, kas līdz šim ir bijusi ska-
tītājas lomā, svētkus izbaudīja kā 
skaistu, superīgu iespēju būt de-
jotāju pulkā. Māri kā bijušo kora 
dziedātāju Deju svētkos saistīja di-
namika. Viktoram šie svētki bija 
kā apliecinājums tam, ka vienotība 
ir spēks: dejas kopīgā enerģija bur-
tiski strāvojusi caur ķermeni. Arī 

Sākt nekad nav par vēlu

Inese svētkus raksturoja kā gran-
diozu pasākumu ar lielu kopības 
sajūtu, kuru piedzīvojis arī mūsu 
kolektīva otrais Māris, lai gan ar 
kārtīgu uztraukuma devu. Dace un 
Vilnis atceras jauki pavadītu laici-
ņu, kad jādomā tikai par dejoša-
nu; tiesa, bijis arī stresiņš, bet tas 
drīzumā piemirsīšoties. Savukārt 
Juris uz svētku sajūtu gājis caur 
ērkšķiem, un Pēterim garo treniņ-
stundu mocības bijušas tā vērtas. 
„Smaga darba un stresa pilns 
pirmssvētku laiks, bet... tas bija 
tā vērts!” – līdzīgi domā Mārīte 
un Guntars. Lielākais izaicinājums 
bija Šakro. Viņa dzimtenē Gru-

zijā dejai raksturīga citāda dejas 
tehnika un attiecību atainošana 
kustībā. Galvenais bija vēlēšanās 
un saņemtais gandarījums – prieks 
no kustības un varēšanas.

Vistrāpīgāk noskaņojumu pēc 
svētkiem kā apkopojošo rezumē-
jumu izteicis Romis, pieredzējis 
dejotājs vairāku svētku garumā. 
„Pamostoties no rīta, radās di-
vējādas sajūtas  – it kā kaut kas 
zaudēts un pietrūkst, bet pāri tam 
visam neaizmirstamās emocijas, 
kas iegūtas un paliks atmiņu lādē. 
Esmu pateicīgs liktenim, ka man 
bija lemts to piedzīvot un izjust 
kopā ar jums.” 

Uz šo pozitīvo emociju viļņa 
turpinājām „Ulenbroka” deju va-
saru Balvu pilsētas svētkos, kuros 
piedalīties mūs uzaicināja draugi 
no Balvu deju kolektīva „Luste”, lai 
pilsētas estrādē vienotos kopīgās 
dejās ar Ziemeļlatgales novadu se-
nioru deju kolektīviem. Izzinošā 
pastaiga pa pilsētu un izbrauciens 
ar plostu pa Balvu ezeru kopā ar 
„Lustes” dejotājiem, zaļumballe 
ar Normundu Zelču un grupu 
„Galaktika”, mājup ceļā, iepazīs-
tot Liteni, sastaptais sava novada 
patriots, pensionētais skolotājs 
Jānis Zvaigzne ar neizsīkstoša-
jiem stāstiem par Litenes vēsturi, 

vietām un ļaudīm, Pudeļu dārzs 
un tā enerģijas pārpilnā saimniece 
Anna Zīle – tas viss bija kā jauks 
Dziesmu un deju svētku emociju 
papildinājums.

Nākamās nedēļas nogalē, izde-
jojot un svinot Saulkrastu senioru 
deju kolektīva „Saulgrieži” 40 gadu 
jubileju, noslēdzām šo sezonu, lai 
pēc neilga vasaras brīvlaika atsāktu 
mēģinājumus. Kolektīva vadītājas 
Inetas vārdiem runājot – „dzīvo-
jam tālāk ar šīm emocijām, bet ar 
skatu nākotnē”!

Vera Zvēra,
SDK „Ulenbroks” dejotāja

Līgo parka gadskārtas Stopiņos 
atzīmējam ik pa pieciem ga-
diem. Šī vasara aizritēja parka 
30. gadskārtas jubilejas zīmē. 
Galvenais akcents šovasar tika 
likts un muzikāli caurvītām te-
ātra izrādēm un muzikāli teat-
ralizētiem uzvedumiem. 

Jūnijā – Līgo parka īpašajā jubile-
jas mēnesī – norisinājās Stopiņu 
novada māksliniecisko kolektīvu 
un iestāžu radītie uzvedumi –  
gan M. Lasmaņa sakomponētā 
teiksmainā „Ezera mistērija” ar no-
vadnieka Pētera Brūvera vārdiem, 
gan VPDK „Stopiņš” vadītājas  
Aigas Mednes režisētais interesantais 
Līgo vakara uzvedums „Īsa pamā-
cība mīlēšanā”, kurā aktieru lomās 
iejutās mūsu pašu novadā pazīstami  
ļaudis. 

Jūlijā ar patiesu prieku Līgo par-
kā sveicām amatierteātri „Palādas” 

no Baltinavas. Ar lielu interesi un 
līdzjūtību sekojām līdzi Ontana 
priekiem un bēdām, kamēr viņa 
Annīte uzlaboja veselību sanato-
rijā. Bet, neskatoties uz dažādiem 
pārpratumiem un likstām, beigas 
bija laimīgas un Ontana 80. jubileja 
godam nosvinēta. 

Arī augustā mūs gaida divas lielas 
teātra izrādes – lielizrāde ar dzies-
mām, jokiem un pārģērbšanos „(ne)
Pareizie Dziesmu svētki” Mārtiņa Eg-
liena režijā un „Lielais loms” pēc An-
nas Brigaderes lugas motīviem. Spilgts 
aktieru ansamblis, izcili režijas meista-
ri, aktuālas tēmas un asprātīgi teksti –  
tas viss divos augusta vakaros Līgo 
parkā. 

Arī bērnu mērķauditoriju šova-
sar priecēja un priecēs teatralizēti 
tēli. Bērnu svētkos 1. jūnijā mazie 
skatītāji priecājās līdzi Troļļiem un 
Bergeniem no slavenā kinostāsta 
par troļļiem, jūlijā tikāmies ar lugas 

Līgo parkam – 30! Krāšņā vasaras sezona

„Sprīdītis” pazīstamajiem tēliem, ko 
atveidoja dažāda vecuma bērni no 
Rīgas Skolēnu pils teātra studijas 
„Zīļuks” (vadītāja – Laura Paegle). 
Augustā bērnus gaida ļoti intere-
santa tikšanās ar Ditas Balčus teātra 
māksliniekiem, kuri bērniem saistošā 
veidā ļaus iepazīt latviešu izcilā dzej-
nieka Ojāra Vācieša dzejas pasauli. 

Līgo parka krāsaino vasaru bagāti-
na arī daži koncerti un zaļumballes, 
tajā skaitā arī viens no skaistākajiem 
LV100 notikumiem – slavenā Latvi-
jas Simtgades zaļumballe, kad simts 
dienas pirms Latvijas valsts dzim-
šanas dienas sanāksim kopā un svi-
nēsim kopā būšanu un sadejošanu 
visos novados Latvijā un pasaulē. 

Esam pateicīgi SIA Kronus vadītā-
jam Igoram Ževakam, ka arī šogad 
SIA Kronus dāvās mūsu iedzīvotā-
jiem svētku salūtu. 

Lai saulains augusts un saulains 
noskaņojums, kultūras pasākumus 
apmeklējot! 

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras nama vadītāja 
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28. jūlijā Stopiņu novadā noti-
ka Sporta diena, kuras ietva-
ros visas dienas garumā no-
tika dažādas veselīga dzīves-
veida veicināšanas un sport-
iskas aktivitātes, kas pulcēja 
gan Stopiņu novada iedzīvotā-
jus, gan novada viesus. 

Sporta dienu ar uzrunu atklāja 
Stopiņu novada domes priekšsē-
dētājas vietnieks Ainārs Vaičulens. 
Latvijas pirmā „X-faktora” dalīb-
nieks, kurš pārsteidza pasauli ar 
„Renāra Kaupera balsi”, Roberts 
Eihe pasākumu iesāka ar „Prāta 
vētras” dziesmu „No desmit  – 
desmit!”. Pasākuma atklāšanā 
bija vērojams arī ielu vingro-
šanas priekšnesums un šovs ar 
dalībnieku iesaisti, ko veica kus-
tība „Street Warriors”, kas šobrīd 
ir viena no populārākajām šāda 
veida apvienībām Latvijā.

Visas dienas garumā notika 
futbola, pludmales volejbola un 
strītbola sacensības komandām. 
Tikmēr senioriem bija iespēja 
piedalīties nūjošanas apmācībās, 
spēlēt novusu un dambreti.

Visapjomīgākais bija dažādu 
individuālo disciplīnu piedāvā-
jums. Gan pieaugušie, gan bērni 

varēja izmēģināt savus spēkus uz 
alpīnisma sienas, ielu vingrošanas 
konkursā, loka šaušanā un citās 
aktivitātēs. Pamatīgu izaicinājumu 
nodrošināja Latvijā nu jau lielu 
popularitāti guvusī šaušanas spēle 
„Lasertag”. Ļoti pieprasītas bija 
ūdensbumbu atrakcijas un akti-
vitātes ar SUP dēļiem, kur savu 
līdzsvaru un koordināciju vēlējās 
notestēt gan mazi, gan lieli. 

Sporta dienā notika arī vai-
rāki paraugdemonstrējumi un 
apmācība, tostarp powerliftings, 
tuvcīņa, braukšana ar skrituļdē-
li un zumba. Sacensības vērtēja 
kompetenti tiesneši, piemēram, 
Andris Lūsis  – sporta meistars 
poverliftingā, 2017.  g. pasaules 
čempions poverliftingā un Eiro-
pas kausa ieguvējs. Brīvā atmos-
fērā zumbas ritmos dalībniekus 
izkustināja Agrita Spēlmane, kas 
ir sertificēta fitnesa trenere un 
zumbas instruktore. 

Dienas programmā bija pie-
ejamas arī fizioterapeites Vijas 
Tračumas un Sallijas Sīpolnieces 
individuālās ekspreskonsultācijas, 
kurās dalībniekiem bija iespēja 
izmēģināt īpašo kustības koor-
dinācijas, līdzsvara un pēdu ma-
sāžas terapijas trasīti. Dalībnieki 

tika iepazīstināti ar kinezioloģisko 
teipošanu, un sportisti pēc nepie-
ciešamības tika arī noteipoti.

Bija iespēja arī saņemt atbildes 
uz interesējošajiem jautājumiem 
par uzturu un veikt ķermeņa kom-
pozīcijas analīzi ar bioimpedances 
metodi. Šo pakalpojumu pasākuma 
dalībniekiem nodrošināja uzņēmu-
ma „Onplate” uztura speciālistes 
Tatjana Tepo un Līga Balode. 

Apmeklētākais bērnu un pie-
augušo komandām visas dienas 
garumā izrādījās „Brīvdabas 
kvests”, kur par godu Latvijas 
simtgadei caurvijās dažādi prāta, 
loģiskās domāšanas, spēka, veik-
lības, precizitātes, uzmanības un 
komandas sadarbības uzdevumi 
ar tēmu „Latvijai 100”. „Kvestu” 
radīja pasākumu organizācijas 
„Reāls piedzīvojums” (realspie-
dzivojums.lv) dibinātājs Sandijs 
Krastiņš. „Kvests” tika integrēts 
aktivitāšu un veselības trasē Ul-
brokā, kur bija iekļauti 18 dažādi 
uzdevumi, no kuriem puse bija 
veiklības, spēka un komandas 
sadarbības uzdevumi, bet otra 
puse – prāta uzdevumi.

Aktivitāšu un veselības trase 
joprojām ir pieejama publiski un 
bez maksas ikvienam Stopiņu no-

vada un Latvijas iedzīvotājam. Šo 
trasi veidojusi organizācija „Reāls 
piedzīvojums”. 

Stopiņu novada Sporta dienā pie-
dalījās ap 200 dalībnieku komandu 
sporta veidos un ap 350 individu-
ālajos uzdevumos. Sporta dienas 
noslēgums, protams, nepalika arī 
bez apbalvošanas ceremonijas!

Stopiņu novada Sporta diena 
notika Eiropas Savienības fi-
nansētā veselības veicināšanas 
projekta „Stopiņu novada iedzī-

votāju veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumi, 
Nr.  9.2.4.2/16/I/014” ietvaros. 
Sporta dienu organizēja biedrība 
„Reāls piedzīvojums” sadarbībā 
ar Ulbrokas Sporta kompleksu.

Fotogrāfijas no pasākuma pie-
ejamas http://stopini.lv/lv/galerijas.

informāciju sagatavoja
Kristīne Kurpniece, 

biedrības „Reāls piedzīvojums” 
pārstāve 

Sporta diena Stopiņu novadā
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Azerbaidžānas pašvaldību 
pārstāvji Latvijas vizītes ie-
tvaros 23.  jūlijā apmeklēja 
Stopiņu novadu.

Stopiņu novadā viesi iepazinās ar 
atkritumu pārstrādes poligonu SIA 
„Getliņi EKO”. Ar interesi tika se-
kots līdzi stāstam par to, kā notiek 
atkritumu šķirošana un pārstrā-
de – no nonākšanas poligonā līdz 
enerģijas ražošanai un siltumnīcās 

augošajiem dārzeņiem un ziediem.
Lauku sētā „Krīvi” saimniece 

viesus sagaidīja latviešu tautastēr-
pā. Šeit viesi iepazinās ar latviešu 
lauku sētas ikdienu 19. gadsimtā, 
kādi darba rīki tika izmantoti un 
kā bija iekārtotas latviešu zem-
nieku mājas. „Krīvu” sētā īpašu 
uzmanību piesaistīja klēts, kurā 
apkopotas 19. un 20. gadsimtam 
raksturīgo priekšmetu kolekci-
jas – darbarīki, instrumenti, da-

žādi sadzīves priekšmeti, trauki, 
pūralādes un daudzi citi.

Vakars noslēdzās restorānā 
„Azerbaidžāna” Ulbrokā, kur 
viesiem bija iespēja salīdzināt 
azerbaidžāņu nacionālās virtuves 
piedāvājumu Latvijā un Azerbai-
džānā.

Inese Skrastiņa,
Stopiņu novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

23. jūlijā Stopiņu novadā viesojās 
Azerbaidžānas pašvaldību pārstāvji

Sestdien, 25.  augustā  
plkst. 19.00 Līgo parka estrā-
dē brīvdabas izrāde pēc Annas 
Brigaderes lugas motīviem 
„Lielais loms”

Gluži kā sena skaņu plate A. Bri-
gaderes luga „Lielais loms” aiz-
sauc laikos, kad debesis bija zi-
lākas un zāle zaļāka. Bet ļaudis 
tādi paši kā šodien – mīlestības 
alkstoši un meklējoši. 

Krāšņu aktieru buķeti veidoju-
ši divi iestudējuma režisori Juris 
Kalniņš un Voldemārs Šoriņš. 

Lomās: Artis Drozdovs, Ro-

māns Bargais, Evija Skulte, Vol-
demārs Šoriņš, Indra Burkovska, 
Raimonda Vazdika, Ance Kukule, 
Aīda Ozoliņa, Dace Makovska, 
Juris Kalniņš vai Jānis Kirmuška.

Metot laipu uz iecerētās sirdi, 
tiek likti lietā visādi stiķi – „im-
provizācija”, „interpretācija”, „trak-
tēšana” un „fraktēšana”... Un, kaut 
arī šo jēdzienu skaidrojumu bieži 
neizprot arī paši izrādes varoņi, 
tas netraucē nonākt pie laimīgām 
beigām – pāru dabūšanās.

Dzīves prieks bez moralizēša-
nas, raksturu spilgtums un dul-
lības gars kopā ar krāšņu aktieru 

buķeti. Par horeogrāfiju rūpēju-
sies Raimonda Vazdika, produ-
cente – Aīda Ozoliņa.

Pēc izrādes – Līgo parka vasa-
ras sezonas noslēdzošā zaļumballe 
kopā ar grupu „Klaidoņi” no Jel-
gavas.

Ieeja uz pasākumu: 5  EUR; 
pensionāriem, represētajiem un 
jauniešiem (8–18 g.v.) – 3 EUR.

Teātra izrādes apmeklētājiem 
ieeja uz zaļumballi bez maksas 
(uzrādot uz teātra izrādi iegādā-
tās biļetes). 

Ieeja tikai uz zaļumballi  – 
3 EUR.

Vingrošana jaunajām māmiņām. 
Var ņemt līdzi mazuļus. Nodarbī-
bas vadīs sertificēti fizioterapeiti:
•	 no 22.08. Ulbrokā, policijas 

ēkas 2.  st. zālē plkst. 10.30 
(trešdienās);

•	 no 24.08. Sauriešos, Kazāru ielā 
4-82 plkst. 10.30 (piektdienās).

Nodarbībām jāpiesakās līdz 
21.08., rakstot uz e-pastu vija@
vingrot.lv vai sūtot īssziņu uz tālr. 
26464868. Lūgums informēt ga-
dījumā, ja pēc pieteikšanās kādu 
apstākļu dēļ tomēr nav iespējas 
apmeklēt nodarbības!

Vingrošana cilvēkiem >54 gadiem. 
Nodarbības vada sertificēta tre-
nere Brigita Krieva.
Pirmdienās un ceturtdienās līdz 
13.08.  – plkst. 10.00 Ulbrokā, 
policijas ēkas 2. st. zālē un plkst. 
13.00 DC „Līči”.

Nodarbības baseinā svara korekcijai 
pieaugušajiem.
13.08., 15.08., 20.08. un 22.08. rīta 
(plkst. 10.30) un vakara (plkst. 
18:00) grupa. Katrai grupai – 4 
nodarbības. Nodarbībām var pie-
teikties līdz 10.08., sazinoties ar 
treneri Mariju Šteinbergu pa tālr. 
25957272 (darba dienās no plkst. 
9.00 līdz 20.00).
Vietu skaits ierobežots. 

Garīgās/emocionālās veselības 
veicināšanas nodarbības piemā-
jas zoodārzā „Brieži” bērniem 
no trūcīgajām, maznodrošināta-
jām un daudzbērnu ģimenēm un 
bērniem ar īpašām vajadzībām.
Nodarbības notiks 7.08., 14.08., 
21.08. plkst. 11.00–13.00. Nodar-
bībām pieteikties var, sazinoties ar 
Stopiņu novada Sociālo dienestu. 
Transports tiks nodrošināts.

Uz nodarbībām tiek aicināti 
Stopiņu novada pirmsskolas 
un jaunākā skolas vecuma 
bērnu vecāki, vecvecāki, au-
džuvecāki, aizbildņi, auklītes, 
kā arī visi citi interesenti, ku-
riem ir tuvi bērnu tikumiskās 
un sociālās audzināšanas 
jautājumi. 

Nodarbība: 21.08.2018 no 
plkst. 17.00 līs 19.00 – „Bērnu 
tikumiskā audzināšana”.
Nodarbībā tiks sniegts ieskats 
par: 
•	 normatīvajos aktos iekļautajām 

audzināšanas vadlīnijām;
•	 akcentēta vecāku loma bērnu 

tikumiskajā audzināšanā; 
•	 vecāku lomu attieksmju pret 

sevi, citiem un apkārtni vei-
došanā; 

•	 vecāku lomu bērnu piederības 
izjūtas ģimenei stiprināšanā;

•	 vecāku lomu nacionālās paš-
apziņas veidošanā.

Nodarbība: 23.08.2018 no 
plkst. 17.00 līdz 19.00 – „Bērnu 
sociālā audzināšana”.
Nodarbībā tiks:

Veselības veicināšanas projekta 
(„Stopiņu novada iedzīvotāju 
veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi, 
Nr. 9.2.4.2/16/I/014”)
bezmaksas aktivitātes augustā

„Bērnu tikumiskā 
un sociālā audzināšana”
Divu nodarbību cikls š.g. 21.08. un 23.08.

•	 apskatīts jautājums, kā veici-
nāt pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērnu sociālo 
kompetenču attīstību vecāku 
un bērnu savstarpējās mijie-
darbības procesā;

•	 sniegti praktiski ieteikumi 
sociālo kompetenču  – em-
pātijas, gādīguma, sadarbības 
prasmju – attīstīšanai un piln-
veidošanai.

Nodarbības notiks Ulbrokā, 
Institūta ielā 34A, PII „Pienenīte” 
skolotāju istabā.

Nodarbības vadīs PII „Pie-
nenīte” izglītības psihologs Evita 
Anča.

Nodarbības būs bez maksas, 
tās notiks Stopiņu novada pašval-
dības finansēto projektu ietvaros.

Lūgums pieteikties pa tālruni 
26594388!

Līgo parkam – 30! 
Vasaras sezonas noslēgums!
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Sestdien, 11. augustā plkst.19.00
Līgo parka estrādē

100 dienas pirms Latvijas simtgades lielizrāde ar 
dziesmām, jokiem un pārģērbšanos

„(ne)Pareizie Dziesmu svētki”
Latvijas valsts simtgades, Dziesmu svētku un Saeimas vēlēšanu gadā 
Latvijas teātru lieliskie dziedošie aktieri Mārtiņa Egliena vadībā ir 
ķērušies pie visiem šiem unikālajiem notikumiem un radījuši izrādi 
„(ne)Pareizie Dziesmu svētki”.
Šajā izrādē ar mīlestību un smaidu būs iespēja paskatīties uz to, kas 
mums ir dārgs, par ko mēs dusmojamies un kādi mēs paši esam.
Uzvedumā skatītāji varēs tikties ar iemīļotām grupām un dziedātājiem 
aktieru atveidojumā un interpretācijā – Donu, „Trīs tenoriem”, Ingu 
Pētersonu, Vari Vētru, Olgu Rajecku, Uģi Rozi, Zigmaru Liepiņu, 
Mirdzu Zīveri, Imantu Vanzoviču, „Jumpravu”, „Eoliku”, Ritu Trenci, 
„Lingu”, Imantu Skarastiņu, „Līviem”, „Liepājas brāļiem” u.c.
Būs iespēja piedalīties improvizētā dziesmu aptaujā un noskaidrot 
gadsimta labākos izpildītājus.
Uzvedumā piedalīsies arī sabiedrībā pazīstamas personības, valsts amat-
personas, „expersonas” un citu valstu līderi, kuri teiks apsveikuma runas 
un citādi cels pasākuma nozīmību ar savu klātbūtni. Visbeidzot skatītāji 
beidzot varēs noskaidrot, kurš ir „gudrāks par piektklasnieku” – Aivars 
Lembergs vai Artuss Kaimiņš. Tas viss, protams, aktieru atveidojumā.
Izrādei tiek veidots īpašs skatuves noformējums un pirotehniskie efekti.
Lomās: Mārtiņš Egliens, Elīna Avotiņa, Mārtiņš Brūveris, Marģers 
Eglinskis, Kristians Kareļins, Viktors Ellers vai Pēteris Lapiņš. 
Piedalās deju grupa Kārļa Boža vadībā. 
Režisors: Mārtiņš Egliens.
Tērpu māksliniece: Danuta Ābele.
Scenogrāfija: Elizabete Trumpe.
Horeogrāfs: Kārlis Božs.
Skaņu un gaismu režija: Dainis Āboliņš.
Producente: Laila Ilze Purmaliete.

Ieeja uz pasākumu: 

5 EUR; 

pensionāriem, 

represētajiem un jau-

niešiem (8–18 g.v.) – 

3 EUR

Piedāvājam Ditas Balčus teātra radī-
tu ceļojumu latviešu izcilā dzejnieka  
Ojāra Vācieša fantāzijas, viņa radīto dzejas 
tēlu pasaulē, kas skatītāju priekšā atdzīvojas – 
dzied, dejo, spēlējas, iesaistot arī skatītājus. 
Izrādes literārais pamats ir Ojāra Vācieša 
bērnu dzeja, muzikālo ietērpu veido Elizabe-
tes Balčus oriģinālmūzika, vizuālo – Ingrīdas 
Zāberes neparastie tērpi, bet visu kopā savie-
nojusi režisore Dita Balčus. Izrādes apmeklējums 
ir iespēja būt īpašā gaisotnē, ko rada dzejas tēlu 
spēlēšanās aktieru Māra Bezmera (ģitāra),
Egijas Silāres un mūziķu Kristiānas Abiļevas (čells), 
Gidona Grīnberga (vijole), Elizabetes Balčus (klavieres, 
flauta), 
Artis Gāga (saksofons) izpildījumā. Izrādē tiek spēlēti „dzīvie” mūzikas instrumenti, publika aktīvi 
līdzdarbojas un pat dejo krakovjaku. O. Vācieša labā humora izjūta kopā ar Elizabetes Balčus oriģi-
nālmūziku, dzīvo instrumentu spēli, kā arī aktieru azartisko darbošanos rada pacilājošu atmosfēru 
un iedarbojas kā laba garastāvokļa vitamīns. 
Izrāde domāta visu vecumu bērniem, viņu vecākiem, dzejas mīļotājiem un arī tiem, kas to vēl vēlas iemīlēt.
Režija – Dita Balčus, 
mūzika – Elizabete Balčus, 
aktieri – Egija Silāre, Māris Bezmers (ģitāra),
mūziķi – Elizabete Balčus (klavieres, flauta), Artis Gāga (saksofons), Kristiāna Abiļeva (čells), Gi-
dons Grīnbergs (vijole)
Ieeja uz pasākumu bērniem un pieaugušajiem: 2 EUR;
trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem, aizbildniecībā un aizgādībā 
esošajiem bērniem, bērniem invalīdiem ieeja brīva!
Darbosies kafejnīca.

Sestdien, 25. augustā plkst. 10.00
Līgo parka estrādē –

jautrs, muzikāls, izglītojošs 
piedzīvojums visu vecumu bērniem

„Kas par traku, tas par traku..!”
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ULBROKAS BIBLIOTĒKAS 
TEMATISKĀ IZSTĀDE
Literāri tematiska izstāde
„Rakstniecei, literatūrzinātniecei 
Ingrīdai Sokolovai (10.08.1923.–
27.10.2012.) – 95” 
Piedāvājam ieskatīties šīs dažādās un 
neviennozīmīgās personības darbos, 
pašiem atcerēties un izvērtēt viņas dzīvi 
un veikumu latviešu kultūrvēsturē.

JAUNS PROJEKTS 
JAUNĀKĀ VECUMA BĒRNIEM
Ulbrokas bibliotēka 2018. gada 15. 
augustā plkst. 15.15 aicina 4–8 gadus 
vecus bērnus uz izdevniecības „Liels un 
mazs” projekta „Mūsu mazā bibliotēka” 
otrās grāmatas lasīšanas pasākumu. 
Turpinājumā  – sirreāls bilžu grāmatu 
sērijas vēstījums. Lasīsim igauņu bērnu 
rakstnieces Hilli Randas stāstu „Snieg-
baltais un ogļmelnais”, uzzināsim, kā-
das ir kaķu rūpes par māju un dārzu, 
kad viņu saimnieki ir aizceļojoši, un kas 
kopīgs stāsta varoņiem ar pasaulslave-
niem komponistiem. Pasākuma laikā 
būs iespēja arī radoši darboties, veidojot 
ilustrācijas, kā arī noskaidrot, kas ir fak-
tūras jēdziens, veidojot ilustrācijas. 

Pieteikšanās  – Ulbrokas bibliotēkā vai 
pa tālr. 67910503 līdz 2018. gada 13. au-
gustam.

ULBROKAS BIBLIOTĒKAS 
VASARAS DARBA LAIKS 
no 1. jūnija līdz 31. augustam
(Ulbroka, Institūta iela 1, LLU TF LTI Ul-
brokas Zinātnes centrs, 2. stāvs):
pirmdienās – 11.00–19.00;
otrdienās – 10.00–17.00;
trešdienās – 9.00 –14.00;
ceturtdienās – 11.00–19.00;
piektdienās – 10.00–17.00.

ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ VIESOJAS
2018. gada 14. augustā Ulbrokas biblio-
tēkā viesosies Talsu reģiona publisko 
bibliotēku darbinieki, lai gūtu citādu 
pieredzi un idejas profesionālai pilnvei-
dei novadpētniecības darbā. 
Programmā: 
•	 plkst.14.00–14.50 – saruna par netra-

dicionālām darba formām (sadarbība, 
projekti, kultūras kanons un novad-
pētniecības resursi); 

•	 plkst. 15.00–16.00 – viesošanās vien-
sētā/muzejā „Krīvu klēts” (stāsts, 
pusdienas).

BIBLIOTēKāS

KULTūRAS PASāKUMI

Izdevējs: Stopiņu novada Dome
Redaktore: Anna Imbrate-Siliņa, tālr.: 29831583, e-pasts: tevzemite@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada domē sekretārei, 
tālr.: 67910518, fakss: 67910532
Druka: SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” 
Tirāža: 2500 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta

„TēVZEMĪTE” IZNāK KATRA MēNEŠA PIRMAJā NEDēĻā 
UN PIEEJAMA STOPIŅU NOVADā ŠāDāS VIETāS:
Ulbrokā: Stopiņu novada domē, Ulbrokas bibliotēkā, Ulbrokas dienas centrā, 
Kultūras namā, PA „Saimnieks”, PII „Pienenīte”, aptiekā pie Ogres pagrieziena, 
aptiekā 51. autobusa galapunktā, Stopiņu ambulancē, kafejnīcā „Pie kamīna”, 
veikalos „LaTS”, „TOP”, „Certa”, „Latvijas balzams”, frizētavā Institūta ielā 1, 2. stāvā
Rumbulā: Gaismas internātpamatskolā, SIA „Getliņi EKO”
Dreiliņos: „Saulīšu” ciematā kastītēs pie ziņojumu dēļiem, Ozolu ielā pie ziņojumu dēļa
Līčos: Līču dienas centrā, veikalā „Melnais suns”
Cekulē: Cekules dienas centrā
Sauriešos: Sauriešu bibliotēkā, Sauriešu dienas centrā, aptiekā, veikalā „Mego”, SIA „Knauf”
Upeslejās: Upesleju dienas centrā, veikalā „LaTS”, Tuberkulozes un plaušu slimību klīnikā
Dzidriņās: Jaunsišu ciematā kastītē pie ziņojumu dēļa

Institūta iela 1A, 
Stopiņu novads, LV–2130

SPORTA PASāKUMI

•	 11. augustā – Daugavas lejteces velo-
foto orientēšanas sacensību Stopiņu 
novada posms „Apceļo Daugavas lej-
teci 2018!”.
Starts un finišs – pie Ulbrokas 
Sporta kompleksa. Ierašanās – no 
plkst.10.00. Pieteikšanās: http://dau-
gava.travel/akcijas/ līdz 10. augustam.

•	 17. augustā no plkst. 17.00 – SUP dēļi, 
ūdens bumbas, ūdens stafetes; plkst. 
19.00 – Ulbrokas ezera regate.
Jautras un aizraujošas sacensības ar 
pašgatavotām laivām no PET pude-
lēm. Pieteikšanās – pa tālr. 26740211.

•	 25. augustā – Cekules Sporta diena.
•	 1. septembrī – Līču Sporta diena.

JUBILāRI

Caur lapas daudzkrāsainiem toņiem,
Caur laika steigas trakiem joņiem

Lai Tevī vienmēr plaukst kāds zieds
Un tiem, ko pazīsti un mīli,
Caur sevi saulē vērties liec!

Sirsnīgi sveicam novada jubilārus
70 gadu, 75 gadu, 80 gadu, 85 gadu, 90 
gadu un 95 gadu jubilejās!
Vēlam prieku sirdī, spēku rokās
un veselību katru dienu!

JAUNDZIMUŠIE

Lai laimes roka ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis ceļu savu,

Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņu bērnība kā ziedu pilna pļava,

Kur tēva, mātes mīlas saule spīd.

Sveicam jūlijā reģistrētos jaundzimu-
šos novadniekus – 9 meitenītes, 8 pui-
sīšus un viņu vecākus!
Lai mīlestība, prieks un veselība jūs-
mājās!

LAULĪBAS

2018. gada jūlijā Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 

sešas laulības.
Sirsnīgi sveicam jaunās ģimenes!

11. augustā plkst. 19.00 Līgo parka es-
trādē – 100 dienas pirms Latvijas simtgades: 
LIELIZRāDE ar dziesmām, jokiem un 
pārģērbšanos „(NE)PAREIZIE DZIES-
MU SVēTKI”.
Ieeja uz pasākumu – 5 EUR, pensionā-
riem, represētajiem un jauniešiem  (8–
18 g.v.) – 3 EUR.

11. augustā plkst. 22.00 Līgo parka es-
trādē – 100 dienas pirms Latvijas simtgades: 
unikāls notikums visā Latvijā un pasaulē 
„Lielā simtgades zaļumballe”!
Stopiņu novadā  – kopā ar Juri Neret-
nieku un grupu „Kolibri” no Lielvārdes!
Teātra izrādes apmeklētājiem ieeja uz 
zaļumballi bez maksas, uzrādot uz te-
ātra izrādi iegādātās biļetes; ieeja uz 
zaļumballi – 3 EUR.

17. augustā – Ulbrokas ezera diena:
plkst. 19.00 – Ulbrokas ezera regate;
plkst. 21.00 pie Ulbrokas ezera laipas – 
Ulbrokas ezera īpašais koncerts.

18. augustā plkst. 16.00 – „Ielūdz Olgas!”

Līgo parkam – 30! Vasaras sezonas no-
slēgums!
25.  augustā plkst.  10.00 Līgo parka 
estrādē  – jautrs, muzikāls, izglītojošs 
piedzīvojums visu vecumu bērniem 

„Kas par traku, tas par traku!”.
•	 Ieeja uz pasākumu bērniem un pie-

augušajiem – 2 EUR.
•	 Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem un 

daudzbērnu ģimeņu bērniem, aizbild-
niecībā un aizgādībā esošajiem bēr-
niem, bērniem invalīdiem – ieeja brīva!

•	 Darbosies kafejnīca.

25. augustā plkst.  19.00 Līgo parka 
estrādē – brīvdabas izrāde pēc Annas 
Brigaderes lugas motīviem
„LIELAIS LOMS”.
Režisori: Juris Kalniņš un Voldemārs 
Šoriņš. 
Lomās: Artis Drozdovs, Romāns Bar-
gais, Evija Skulte, Voldemārs Šoriņš, 
Indra Burkovska, Raimonda Vazdika, 
Ance Kukule, Aīda Ozoliņa, Dace Makov-
ska, Juris Kalniņš vai Jānis Kirmuška.
Horeogrāfija: Raimonda Vazdika. 
Producente: Aīda Ozoliņa.
Pēc izrādes  – Līgo parka vasaras se-
zonu noslēdzošā zaļumballe kopā ar 
grupu „Klaidoņi” no Jelgavas.
Ieeja uz pasākumu – 5 EUR;
pensionāriem, represētajiem un jau-
niešiem (8–18 g.v.) – 3 EUR.
Teātra izrādes apmeklētājiem ieeja uz 
zaļumballi –bez maksas, uzrādot uz te-
ātra izrādi iegādātās biļetes. 
Ieeja tikai uz zaļumballi –3 EUR.

Galvenie darba pienākumi:
- bibliotēkas lietotāju apkalpošana;
- aprakstu veidošana un informā-

cijas papildināšana BIS „Alise” 
elektroniskajā katalogā, reģistrēto 
lietotāju un novadpētniecības datu 
bāzēs;

- organizēt bibliotēkas popularizē-
šanas  un lasīšanas veicināšanas 
pasākumus;

- sagatavot tematiskās un biblio-
grāfiskās uzziņas;

- veidot tematiskās un literatūras 
izstādes.

Prasības pretendentiem:
- pirmā līmeņa profesionālā aug-

stākā izglītība bibliotēkzinātnē un 
informācijā vai sociālo zinātņu ba-
kalaura grāds bibliotēkzinātnē un 
informācijā vai pielīdzinātā;

- vēlama darba pieredze bibliotēkā;
- valsts valodas prasme augstākajā 

līmenī;
- labas iemaņas darbā ar biroja 

tehniku, prasme lietot „MS Office” 
standartprogrammas, prasmes 
informācijas meklēšanā elektro-
niskajos resursos,

- par priekšrocību tiks uzskatīta 
pieredze darbā ar BIS „Alise-i”;

- prasme plānot un organizēt savu 
darbu atbilstoši bibliotēkas mēr-
ķiem un uzdevumiem;

- labas komunikācijas un sadar-
bības prasmes, spēja reaģēt uz 
lietotāju vajadzībām.

Profesionālo aprakstu (CV), ama-
tam motivētu pieteikumu un izglītību 
apliecinošo dokumentu kopijas līdz 

20.08.2018. sūtīt uz e-pastu: novada.
dome@stopini.lv vai iesniegt perso-
nīgi Stopiņu novada domē Institūta 
ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā, 
LV 2130 ar norādi „Pieteikums uz 
vakanci Sauriešu bibliotēkā”; tālr. –  
26588203.

Pretendentam piedāvājam ve-
selības apdrošināšanas polisi pēc 
pārbaudes laika beigām.

Informējam, ka darba devējs pa-
tur tiesības iegūt atsauksmes vai 
ieteikumus no iepriekšējās vai eso-
šās darba vietas pretendentiem, kuri 
atbildīs izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendents, iesū-
tot pieprasīto dokumentu kopumu, 
piekrīt personas datu apstrādei.

Jau iepriekš pateicamies par 
atsaucību un lūdzam ievērot, ka 
sazināsimies ar pretendentiem, 
kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

25. augustā plkst.13.00 Ikšķilē 
notiek Vislatvijas represēto 

salidojums.

Autobuss:
10.30 – Ulbrokā pie novada 

domes;
10.35 – Līči;

10.40 – Upeslejas;
10.45 – Saurieši.

Pēc pasākuma plkst.18.00 – 
autobuss mājupceļam.
Sīkāka informācijas – 

pa tālr. 28890339 (Māra).

Stopiņu novada dome aicina darbā 
BIBLIOTEKāRU 

Sauriešu bibliotēkā

MūžĪBā AIZVADĪTI

Tāds dīvains klusums šodien priedēs,
Tur dzenis priedei sāpi laukā kaļ,

Bet brūci sirdī putnēns nesadziedēs,
Nav spēka dzīvību griezt atpakaļ.

(A. Vējāns)

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, Ņinu 
Androņikovu, Aleksandru Gailišu,  
Nikolaju Gordu, Ojāru Princi un  
Edmundu Štrausu mūžībā aizvadot.

Amata pienākumi:
•	 sabiedriskās kārtības nodro-

šināšana;
•	 administratīvo pārkāpumu 

profilakse, atklāšana un no-
vēršana;

•	 administratīvās lietvedības 
materiālu noformēšana at-
bilstoši normatīvo aktu pra-
sībām.

Prasības pašvaldības policijas 
darbiniekam: 
•	 atbilstība likuma „Par poli- 

ciju” 21. pantam; 
•	 teicamas latviešu valodas 

prasmes un labas krievu vai 
angļu valodas prasmes;

•	 ļoti laba fiziskā sagatavotī-
ba un atbilstošs veicamajam 
darbam veselības stāvoklis;

•	 spēja darboties komandā, kā 
arī spēja patstāvīgi pieņemt 
lēmumus;

•	 labas saskarsmes spējas, 
precizitāte un augsta atbildī-
bas izjūta.

Praktiskā darba pieredze un 
profesionālās iemaņas policijas 
darbā, patruļdienesta specia-
lizācijā tiks vērtētas kā priekš-
rocība.
Visiem interesentiem lūgums 
vērsties ar motivētu pieteikuma 
vēstuli un CV personīgi Stopiņu 
novada Pašvaldības policijā In-
stitūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu 
novadā vai sūtīt vēstuli un CV 
elektroniski uz e-pastu policija@
stopini.lv.

Informācija – pa tālruni 

67910158.

Stopiņu novada 
Pašvaldības policija 

aicina darbā uz 
vakanto 

INSPEKTORA 
amata vietu 
(profesiju 

klasifikators – 
pašvaldības policijas 
inspektors 335514)!

Darba vieta – 
Stopiņu novada 

Sauriešu bibliotēka.

Darba līgums – 
uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks – 
nepilns 

(30 stundas nedēļā).

Darba alga – 
no 440,00 EUR.


